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Virksomhetens art 
Oseberg Skilag er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. 

Skilagets formål er å drive skiidrett organisert i Norges Idrettsforbund. 

Styrets sammensetning 
Styret har for sesongen 2017-18 hatt 7 medlemmer med klart definert ansvarsfordeling til den 

enkelte. Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styreleder Christian Ekeberg 
Sekretær Christian Berg 
Materialforvalter Patrick Flaatten 
Kasserer Jarle Haukvik 
Styremedlem/Sponsoransvarlig Lars Erik Andersen 
Sportslig leder  Jørgen Aukland 
Styremedlem Knut Aukland 

 
Styrets arbeid 
Siden årsmøte 13 februar 2018 er det avholdt 9 styremøter. De viktigste sakene styret har initiert 

/jobbet med: 

● Retningslinjer for skilaget (større revisjon) 

● Vedtekter for skilaget (større revisjon) 

● Treningsplan for alle grupper fordelt på vår/sommer, høst og vinter (nytt av året) 

● Prioriterte renn 

● Årshjul for aktiviteter i skilaget 

● Osebergrennet 16 desember, TV cup #1 sesongen 2018/2019 

● Ski-samlinger (Beitostølen og familiesamling på Bardøla) 

● Telenorkarusellen (Gøy på ski) 

● Kretssamling for 11-12 åringer, og mindre lokale samlinger 

● Dugnad «Kystleden 

● Dugnad BDO mila 

● Dugnad Toyota dekkskift 

● Oppfølging og nye sponsorer og finansieringskilder  

● Økonomikontroll og finansiering 

● Samarbeidsavtale med Stokke vedr bruk av Storås inkl sommerbruk (revisjon) 

● Involvering i TVSK (bedre enn tidligere, ytterligere involvering planlagt) 

● Innkjøp av nye klubbdrakter og jakker 

● Ny stor investering i tidtakersystem fra Emit (tillegg til eksisterende utstyr). I stor grad 

finansiert av Sparebank 1.  

● Planlegging og gjennomføring av utenomsportslige arrangementer (klubbkvelder etc) 

● Aktiv kommunikasjon via web og Facebook og oppfølging av webportal 
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● Legge til rette for gode treninger i dialog med sportslig ledere og trenere 

● Legge til rette for deltagelse i renn, godt miljø og sportslige resultater 

● Styret har forsøkt å leie inn trener til gruppe 15-16 år uten å lykkes. Innleid trener med 

teknisk kompetanse er ønskelig så lenge klubben økonomisk kan bære kostnaden. Økonomi 

var bra denne sesongen. Tilgang på trener var vanskelig 

 

 

I tillegg til styrets aktiviteter blir mange oppgaver fordelt til personer både i og utenfor styregruppen. 

Eksempelvis, web-ansvarlig, postansvarlig, ansvarlig Osebergrennet, føring av rennstatistikk, ansvarlig 

terrengløp og tidtaking, miljøkomite, valgkomite, arrangementsansvarlig 

familiesamling/Beitostølen/kretssamling, oppmenn, trenere m.fl. Styret har gjerne initiert 

oppgavene, men latt egne grupper i eller utenfor styret stå for gjennomføringen. 

 

Valgkomiteen 2018/2019 ble etter hvert redusert til en person. Fremover skal det jobbes med å 

etablere ny valgkomite fra yngre grupper i skilaget. 

Materiell 
Skilaget har gjennom flere år investert i nytt tidtakingssystem. Vi har nå førsteklasses tidtakersystem 

og kompetanse til å gjennomføre skirenn og andre treningsrenn med eget personell.  Flere i foreldre 

er opplært i bruk av utstyret. Osebergrennet 16 desember 2018 ble kjørt med «online» 

tidtakersystem som gjør at publikum kan følge med på mellomtider og sluttider i nåtid. 

Kvalitetssikrede resultatlister ble raskt publisert uten feil. Utstyret er også benyttet til 

klubbmesterskap, terrengløpene, testløp barmark og testløp ski/Geilo. Skilaget har samarbeidet med 

Stokke IL ski vedrørende bruk, deling og kompetanse rundt tidtakerutstyr.  

Med “Oseberghengeren” har skilaget ha også dette året vært synlige på kretsrenn og andre 

arrangementer. Skaphengeren er sponset av EDH og benyttes. Hengeren er samtidig vårt lager, og 

lagres normalt hos EDH utleie når den ikke er i bruk. 

Klubben har denne sesongen lagt til rette for at løpere og foreldre kan reklamere for skilaget ved 

bruk av klubbekledning. Klubbklær har blitt solgt til sterkt rabatterte priser som dekkes inn av 

klubben. 

Klubben har egen materialforvalter som har kontroll på vårt materiell og følger opp bruken av dette 

og oppfølging av ny-anskaffelser. 

 

Rekruttering og medlemsmasse 
Det ble gjennomført en rekrutteringskampanje på skoler i omegn ved skolestart. Vanskelig å vurdere 

suksessen med kampanjen. Uansett opplever klubben god rekruttering. Det er mange barn i yngste 

gruppe. 

Skilaget har en stabil medlemsmasse med noe økning siste år. Det er nå 465 medlemmer, hvorav 137 

er inaktive. De fleste av inaktive har familiemedlemskap, og hvor vi svært ofte ser hele familien 

engasjert i klubben.  
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Sportslige mål 

Treningsmiljø 

Oseberg benytter Sandeåsen gymsal som vår hjemmearena utenom skisesongen. Vi benytter også 

skolekjøkkenet der til vår møteaktivitet. I skisesongen er Storås vår hjemmearena med faste 

treningstider (tirsdag og torsdag). Rulleskitrening arrangeres vår sommer og høst hovedsakelig med 

utgangspunkt på Sandeåsen eller i Storås skiarena. Deler av sesongen har vi også i år tilbud med 

barmarkstrening inne på Ringshaug ungdomsskole på mandager.  

Nytt sesongen 2018/2019 er at det har vært tilbudt organisert trening for alle grupper fra 1 mai og 

frem til oppstart høstsesong. Sedvanlig starter vi opp med terrengløp etter skolestart, og så skjedde 

også høsten 2018. Dette er et viktig element for rekruttering i klubben, og vi ser at mange nye 

utøvere begynner her.  

 

Klubben er også svært bevisst på å opprettholde gode sosiale arenaer og gjennom sesongen er det 

flere sosiale treff i de enkelte treningsgruppene og miljøkomiteen stiller aktivt opp med å danne en 

sosial ramme på våre klubbkvelder. Til slutt må nevnes de svært populære skisamlingene, Beitostølen 

og familiesamling (som i år ble lagt til Bardøla). Dette er arrangement som klubben bevisst sponser, 

da vi ser den store verdien disse har for klubbens målsetning. 

Treningsgrupper 

Klubben har for tiden et treningstilbud til barn fra 8 år og frem til og med klasse 16 år. Treningstilbud 

har vært inndelt i treningsgrupper med dedikerte trenere. I tillegg har vi en egen jentegruppe på 

tvers av aldersgruppene som skal stimulere til en jevnere fordeling mellom jenter og gutter i klubben. 

Gruppene er satt sammen etter alder og vi vil dermed unngå diskusjoner når vi går fra en sesong til 

den neste.  

Svært positivt med trenermøte forut for både vår, høst og vintersesong der planer ble laget og 

deretter lagt ut på nett. Sportslige leder har utarbeidet differensiert treningsplaner for vår/sommer, 

høst og vinter. Ivrige foreldre har tatt hånd om trening. Styret har uten suksess forsøkt å skaffe 

teknikktrener til gruppe 15 år og eldre.  

I denne sammenheng må også nevnes vårt samarbeid med Stokke IL hvor vi arrangerer 

Telenorkarusellen/ «Gøy på ski» som i år har hatt en svært god deltagelse (over 500 deltagere 

påmeldt). Dette er en viktig rekrutteringsarena, og vi har trykket opp brosjyrer som gir informasjon 

om hva klubbene kan tilby etter avsluttet deltagelse i Telenorkarusellen. Disse deles ut på siste dag. 

Telenorkarusellen er et sentralt tiltak for barn og unge skiløpere. Også i år har Telenorkarusellen vært 

en god arena for rekruttering til Oseberg Skilag.  
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Antall aktive løpere i de ulike årsklasser 

 

Skirenn og aktivitet 

Sammenliknet med forrige sesong har vi så langt i denne sesongen hatt en liten økning i antall 

startende løpere i skirenn. Samtidig er det en reduksjon i antall startende. Sistnevnte vil sannsynligvis 

passere fjoråret etter kommende helgs avslutningsrenn  hos Ivrig og Botne.  

 

Mange fine sportslige resultater har vi oppnådd i løpet av sesongen.  
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Prestasjonsutvikling 

I klassene 8 år til og med 13-14 år er klubben godt representert på resultatlistene. Vi har også junior 

løpere som har kapasitet til å prestere på høyt nivå. I Hovedlandsrennet (15-16 år) har vi flere aktive 

og et godt miljø. På seniornivå har klubben en toppløper i vanlige renn og en i langløp. 

Klubben ønsker å fokusere på den utviklingen hver enkelt løper gjør i forhold til eget nivå fra år til år. 

Går vi inn og ser på resultater på enkelte renn, legger vi merke til at en del løpere har hatt en svært 

positiv utvikling. Noen presterer på samme  samme nivå som i fjor, mens andre ikke har prestert så 

godt relativt til konkurrenter.  

Sammenliknet med fjoråret ble det få KM medaljer til Oseberg denne sesongen. Det er også færre 

løpere som presterer i toppen av TV cup. På en annen side har vi mange løpere på plassene bak 

toppene. Med tilpassede treningsprogrammer, helårstrening og diverse andre aktiviteter ønsker 

klubben å legge til rette for ennå bedre resultater. Det er svært positivt at vi har mange ivrige 

skiløpere med høyt potensial. Oseberg, sammen med Runar IL ski,  er sannsynligvis klubbene som har 

flest deltakere i kretsrenn i Telemark og Vestfold. Vi mener at et stort og ivrig miljø er viktig for å 

legge til rette for gode prestasjoner fremover. 

Det viktigste er gi hver enkelt løper glede ved å både trene og konkurrere på ski samtidig som vi 

ønsker å utvikle ferdigheter. Det er lett å fokusere på de som presterer godt, men samtidig vet vi at 

gode løpere i et skilag gjør at det er lettere for andre å bli gode. Det er viktig å spille på lagfølelse og 

glede seg over hverandres prestasjoner. 

Som Skilag bør vi fokusere mer på å utvikle nivået på løpere i aldersgruppe 14 år og eldre. Det blir en 

prioritert oppgave gjennom kommende sesong.  

Osebergrennet 
Vårt eget renn ble som i fjor avholdt før jul, søndag den 16 desember (helgen etter 

Konnerudrennene).  I år fikk vi anledning til å arrangere åpningsrennet i cupen for Telemark og 

Vestfold Skikrets (TV cup). Det ble en vellykket sesongåpning med ca 280 deltagere og gode 

snøforhold. Vi ser igjen at dette var en god motivasjon for å få i gang gode løyper i Storås, og trigge 

en interesse for skitrening tidlig på sesongen. Vi vil derfor fortsette med Osebergrennet til samme tid 

for kommende sesong og dermed prøve å skape en gjenkjennelsesverdi for rennet, som et av de 

tidlige renn løperne kan planlegge for. Stokke IL ski var godt fornøyd med årets Osebergrenn og 

ønsker som oss å fortsette den nye tradisjonen. 

Utfordringer fremover 

Inntekter 

Det er viktig å sikre fremtidige inntekter. Det vil derfor jobbes konkret med dugnader og sponsorer 
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Storås skiarena 

Storås har nå blitt helårsanlegg. Oseberg skilag har avtale om å benytte anlegget med faste 

treningstider tirsdag og torsdag på vinterhalvåret, samt Osebergrennet. Treningstider kommer til å 

bli fastsatt. Vi takker Stokke IL ski for et godt samarbeid og håper å bygge videre på dette. 

Samarbeid med andre klubber 

Det er lite samarbeids på kryss av klubber i sydfylket. Oseberg skilag er positive til samarbeid. Det er 

viktig med et bredt miljø for å styrke interesse og bygge treningsmiljø. 

Trenerutvikling 

6 foreldre fra Oseberg gjennomførte trener 1 kurs i regi av Runar IL ski og TVSK vår og sommer 2018. 

Vi trenger kompetente trenere og jobber konkret med dette. Skilaget er svært takknemlige for å dra 

nytte av kompetansen til sportslig ledelse ved Knut og Jørgen Aukland. Imidlertid er det mange 

grupper som skal tilfredsstilles. Fremover vil vi jobbe med kompetanseheving.  

Verv og frivillig arbeid 
I 2018/2019 har vi hatt følgende oppmenn: 

Turgruppa Ikke aktiv 
Senior Hans Terje Mysen 
Junior Eilert Støtvig 

For yngre grupper, kombineres trener og rollen som oppmann. 

Hovedtrenere 

I 2017-18 har vi hatt følgende trenere: 

junior  - 
15-17 Marta Skjeldal Grytnes 
13-14 Jon Camillo Wille, Sigurd Jon Foyn, Jens K. Hertel 
11-12 Jørgen Aukland, Patrick Flaatten, Stefan Jeppsson 

8-10 Anders Aas, Else-Beate Olsrød, Emilie Jul-Larsen Aas 
 

Mange foreldre har bidratt som hjelpetrenere, og særlig i de yngste gruppene er dette et svært viktig 

bidrag. Styret er svært godt fornøyd med trenernes innsats og benytter anledningen til å rette en 

STOR TAKK til et flott trenerteam.  

I tillegg har vi en egen jentegruppe som har som formål å styrke jentemiljøet i klubben. Disse har hatt 

flere sosiale samlinger som har skapt en egen “jentedynamikk” i klubben! Marta Grytnes og Ellen 

Svindland er ledere for denne gruppen. 

Teknisk delegert (TD) 

Skilaget har i år utdannet 3 nye TDer 
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Frivillig arbeid 

Oseberg skilag drives på frivillig basis. Følgelig er det mange som bruker mye tid for Oseberg Skilag og 

skilagets medlemmer. På barnas vegne er vi svært takknemlig for dette bidraget og håper samtidig at 

den oppleves som meningsfylt for de som deltar og at det er en villighet til fortsatt å basere vår 

virksomhet på frivillighet. På denne måten har vi mulighet til å holde lave kontingenter/ lav terskel 

for deltagelse på renn og aktiviteter med klubben.  

Økonomisk resultat - 2018 
Se egen rapport 

Budsjett for 2019 
Budsjett for 2019 settes ved årsslutt 

 

__________________________________________________________________________________ 

Tønsberg 12. mars 2019 

 

__________________ ______________________ ____________________ 

Jørgen Aukland Christian Ekeberg Jarle Haukvik 

 (sign) (sign) (sign)  

 

__________________ ______________________ _____________________ 

Patrick Flaatten  Lars Erik Andersen Christian Berg 

(sign)  (sign) (sign) 

 

__________________  

Knut Aukland   

(sign)   

 


